
153. TERNAAIEN (Eijsden) 5,3 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

  
Startpunt: Parkeerplaats naast de kerk bij oorlogsmonument, Place du Roi Albert 8, Lanaye. 
Lanaye bereikt u via Maastricht of via Lixe. 
 
Startpunt Eijsden: Eetcafé Aon ’t Bat, Bat 9 Eijsden. Het veerpont vaart van Pasen t/m okt.. Steek veerpont 
over. Boven bij horecazaak gaat u R (Rue de Battes). Negeer zijwegen. Na bijna 300 m buigt de weg naar 
links. Aan de T-splitsing gaat  R en dan komt u links bij de kerk/oorlogsmonument. 
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Tegenover het dorp Eijsden ligt aan de overzijde van de Maas het Franstalige dorpje Ternaaien (Lanaya).  
Tijdens deze bijzondere grottenwandeling passeert u liefst 18 mergelgrotten!  Vanuit het dorpje wandelt u 
naar de brug waar u mooi uitzicht heeft op de rotsen en steekt u het Albertkanaal over. Via leuk bospaadje 
loopt u naar een trappenpad en klimt u de Montagne St. Pierre op.  Boven wandelt u langs de ene na de 
andere mergelgrot.  Daarna wandelt u een asfaltweg omhoog en passeert u een mooi uitkijkpunt. Boven  
loopt u langs de rand van een plateau. U daalt door het bos af naar een schitterend uitkijkpunt met uitzicht 
op het kanaal en de Maas en dan volg u een panoramisch pad langs hoge mergelrotsen. Via trappenpad 
loopt u omlaag naar de brug en loopt u weer terug naar de kerk. Van Pasen t/m oktober kunt u ook in 
Eijsden starten en met het pontje overvaren. In de route zit een steil trappenpad omhoog.  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,28 km  1.20 uur  71 m  80 m 
 

 
 

153. TERNAAIEN (Eijsden) 5,3 km 

1.  Met uw rug naar de parkeerplaats, het 
oorlogsmonument 1914-1918 en het voormalig 
gemeentehuis gaat u L over de kassenweg langs 
de Sint Remigiuskerk (1902/1903). Aan de ruime 
4-sprong van verharde wegen bij zitbank en 
wegwijzers gaat u L. Let op! Meteen daarna gaat 
u bij verbodsbord R  (groene rechthoek/Rue 
Derrière les Haies) over de grindweg met rechts 
achtertuinen.  Aan de T-splitsing gaat u L over de 
kasseienweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
Mariakapel, waar u een geldmuntje naar binnen 
kunt werpen,  gaat u RD. Vlak daarna aan de 
kruising gaat u RD de asfaltweg, die naar rechts 
buigt, omhoog. Boven steekt u de doorgaande 
weg over en gaat u vlak voor het Albertkanaal L  
over het (fiets)pad met links varkensruggen.   
 

(Hier ziet u rechts de Sluis van Ternaaien en het 
begin van de doorsteek van Caestert, waar het 
Albertkanaal tussen 60 m hoge rotsen doorgaat. Voor 
u, aan de andere kant van het kanaal, ziet u  boven 
de mergelwand/rotsen, waar u aan het eind van de 
wandeling langs loopt).  
 

Na bijna 150 m gaat u bij wit-rode afsluitpaaltjes 
en het infobord “Pays de Liège” schuin L de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing 
steekt u R via  de tui- kabelbrug het Albertkanaal 
over.  
 

(Het Albertkanaal is de 129,5 km lange 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het 
kanaal werd op 30 juli 1939 officieel geopend, maar 
om de invasie van de Duitsers bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog te stuiten, werden in sept. 
1939 vrijwel alle bruggen opgeblazen. Het kanaal 
werd dan ook pas in 1946 in gebruik genomen.  
 

 

Hier op de brug ziet u links de cementfabriek in 
Lixhe. Rechts heeft u mooi uitzicht op de Sluis van 
Ternaaien).  
 

Aan de overzijde, meteen na brug,  gaat u aan de 
4-sprong RD (blauw/groen) met rechts de kleine 
parkeerplaats.    
 

2. Meteen daarna, dus nog vóórdat de asfaltweg 
links omhoog buigt, gaat u L het verharde  
bospad omlaag en u passeert vlak daarna 
beneden rechts een “tunnel”.  Meteen na de 
“tunnel” buigt het pad rechts omhoog en meteen 
daarna gaat u het korte steile pad omlaag. (Te  
steil, loop dan even terug en ga R het smalle paadje 
langs de liggende boomstam omlaag). Meteen 
beneden aan de 3-sprong gaat u R over het 
smalle (kronkelende) bospaadje, met rechts het 
hoge talud waarover de doorgaande weg loopt.   
Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R over de 
grindweg  en meteen daarna aan  de 3-sprong bij 
afsluitboom en verbodsbord gaat R over de 
bosweg door het beschermd natuurgebied.  
Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij ijzeren 
hek en infobord “Montagne St. Pierre” gaat u RD 
over de bosweg.  Let op! Na 150 m gaat u R 
(blauwe ruit/rode driehoek) het steile trappenpad, 
gedeeltelijk met leuning,  omhoog.      
 

3. Boven bij infobord gaat u R (blauwe ruit/rode 
driehoek/Ghemins des Grottes)  over het brede 
pad langs de ingangen van de groeves/grotten.  
 

(Hier boven aan de trap ziet u links de cementfabriek 
in Lixhe aan het Albertkanaal.  
 

Als u hier meteen voorbij klaphek L het trapje 
omhoog (indien mogelijk) loopt, dan komt u bij de 
eerste mergelgrot. Hier heeft u mooi uitzicht over het 
Maasdal en op het Land van Herve o. a. op de hoge 
steenberg in Micheroux (tussen Battice en Luik), die 
als mijnmonument bewaard is gebleven.    
 

De route volgend passeert u na 100 m schapen met 
infokaarten.  
 

Na 250 m passeert u een infobord waar u meer te 
weten komt over het ontstaan van deze 
groeves/grotten. Grotten zijn ontstaan door de 
natuur,  groeves zijn gemaakt door mensen).  
 

Na 400 m voorbij afsluitboom en bij zitbank loopt 
u L/RD de asfaltweg omhoog met links een 
mergelwand. Negeer zijpaden en volg geruime de 
stijgende asfaltweg RD.  
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(Waar na 400 m de weg naar links buigt, heeft u bij 
zitbank prachtig uitzicht over o. a. het Albertkanaal,  
de Maas en het Maasdal. Aan de overkant van de 
Maas ligt Eijsden). 
 

4.  Na 750 m gaat u boven R over de  veldweg met 
rechts op afstand de bosrand.  
 

(U loopt hier aan de rand van het Plateau van 
Caestert).  
 

Let op! Na 500 m, net vóór het einde van de 
bosrand, gaat u R via stalen nauwe doorgang het 
steile smalle bospad omlaag dat voorbij infobord 
even rechts omhoog buigt en dan weer een steil 
dalend smal bospad wordt. Na ruim 150 m buigt 
het paadje beneden bij hoge loodrechte 
mergelwand naar rechts.  
 

 

(Als u hier  door het  klaphek gaat, dan komt u bij een 
hoge rotsblok en bij een zitbank, een genietplekje. 
 

Hier heeft u mooi uitzicht o. a op het Albertkanaal. 
Rechts ziet u de tuibrug waar over u heen bent 
gelopen. Links ziet u de Sluis van Ternaaien, die zorgt 
voor de verbinding van het Albertkanaal via stukje 
Maas naar het Juliankanaal.  
 

Hier ziet u vanaf rechts op Nederlands grondgebied 
o. a in Eijsden de St. Christinakerk (14e eeuw), het 
torentje van het voormalige klooster Ursulinen (1855) 
en de St Martinuskerk, waarvan de toren uit circa 
1500 stamt. Voor u ziet u de Jozefkerk (1927) in 
Oost-Maarland). 
 

50 m verder gaat u door het klaphek en volg het 
brede pad met rechts de mooie mergelwand/ 
grotten en links mooi uitzicht over het 
Maasdal/Albertkanaal. Voorbij het (tweede)  
infobord passeert een vouwer (plooihek)/ijzeren 
trapje en loopt u  het smalle pad RD omhoog. 50 
m verder bij mooie mergelwand/grotten gaat u L 
via ijzeren klaphek  voorzichtig het trappenpad 
omlaag.   
 

5. Beneden gaat u L de doorgaande weg omlaag  
en steekt u weer via de tuibrug het Albertkanaal 
over. Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong 
RD de asfaltweg door de platanenlaan omlaag. 
Beneden aan de 5-sprong in Lanaye/Ternaaien bij 
hoog vakwerkhuis gaat u R over de kasseienweg. 
Voorbij de voormalige pastorie (nr. 13) en de Sint-
Remigiuskerk komt u bij het oorlogsmonument  
weer bij de parkeerplaats. 
 

(U kunt hier ook nog een bezoekje brengen aan het 
museum ‘Maison de la Montagne Saint-Pierre’, dat in 
het voormalig gemeentehuis is gehuisvest. De 
interactieve permanente tentoonstelling geeft op 
boeiende wijze een inleiding in de rijke en unieke 
fauna en flora en het ontstaan van het gebied 
rondom de Sint Pietersberg. Openingstijden ?). 
 
Terug naar Eijsden 
Bij de kerk loopt u RD. Na 100 m gaat u L (Rue G. 
Bartels). Na bijna 150 m buigt de weg naar rechts 
met links de Maas. Na bijna 300 m komt u bij het 
veerpont, waarmee u de Maas oversteekt. 

 

Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


